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Zrównoważona żywność 
Sustainable food

Nowe przepisy unijne

41. Ogólnopolska Konferencja Producentów 
Wód i Napojów



„Zrównoważone wybory żywieniowe 
prowadzące do zrównoważonych decyzji o 
zakupie zrównoważonej żywności.”



CEL 
SDGs (Sustainable Development Goals)

Gospodarka o obiegu zamkniętym
Zrównoważona produkcja żywności 
Zrównoważona konsumpcja żywności

DZIAŁANIE UE
Europejski Zielony Ład
Grudzień  2019



https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en#timeline

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en#timeline


Zrównoważona żywności – działania UE  

05.2020 - przyjęcie Strategii od Pola do Stołu 
(i Strategii na rzecz Bioróżnorodności 2030)

BUDOWANIE ŁAŃCUCHA ŻYWNOŚCIOWEGO, KTÓRY DZIAŁA 
NA RZECZ KONSUMENTÓW, PRODUCENTÓW, 
KLIMATU I ŚRODOWISKA



https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea0f9f73-9ab2-11ea-9d2d-
01aa75ed71a1.0015.02/DOC_1&format=PDF

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea0f9f73-9ab2-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0015.02/DOC_1&format=PDF


Wniosek dotyczący zharmonizowanego 
obowiązkowego etykietowania dotyczącego 
wartości odżywczej na przodzie opakowania, 
aby umożliwić konsumentom dokonywanie 
świadomych wyborów żywieniowych 

Zmiana przepisów w zakresie znakowania 
(informacji dla  konsumentów) 1.

https://publicnewstime.com/health-news/obesity-experts-
want-food-labels-that-tell-you-to-walk-15-minutes-to-burn-
off-a-chocolate-bar/

https://publicnewstime.com/health-news/obesity-experts-want-food-labels-that-tell-you-to-walk-15-minutes-to-burn-off-a-chocolate-bar/


Wniosek dotyczący zmiany unijnych 
przepisów w sprawie oznaczeń dat 
(terminu przydatności do spożycia 
„należy spożyć do” i daty minimalnej 
trwałości „najlepiej spożyć przed”) 

Zmiana przepisów w zakresie znakowania 
(informacji dla  konsumentów) 2.



termin przydatności do spożycia (TPS)
„należy spożyć do” 

data minimalnej trwałości (DMT)
„najlepiej spożyć przed”
„best before”

„najlepiej spożyć przed końcem”
”best before end” 

Deklaracja daty

https://www.google.com/search?q=natural+mineral+water+date+declaracion+best+before&sxsrf=
ALiCzsZiCATr61otwTH3ovgijRHTeVlkiA:1665693267562&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUK
Ewi975H8ht76AhWIposKHVTKDWEQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1023&bih=555&dpr=2.2#imgrc=OGB
rx4JUtIZkdM



Opcja 1 
Rozszerzyć listę produktów zwolnionych z deklaracji DMT
Opcja 2
a. Całkowicie zrezygnować z DMT
b. Całkowicie zrezygnować z DMT i zastąpić ją datą produkcji 
Opcja 3
a. Dodanie grafik do dat
b. Rozszerzenie treści np. „najlepiej spożyć przed, zwykle dobre po”
c. Zmiana formy przedstawienia, rozmieszczenia na etykiecie

Deklaracja terminu – rozważne opcje 



Przykłady z rynku 

https://www.foodingredientsfirst.com/news/use-your-senses-campaign-to-
tackle-best-before-label-confusion-attracts-big-brands-like-arla-danone-
nestle.html

https://www.foodingredientsfirst.com/news/use-your-senses-campaign-to-tackle-best-before-label-confusion-attracts-big-brands-like-arla-danone-nestle.html


Projekt Rozporządzenia zmieniającego ROZPORZĄDZENIE 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 
1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 
przekazywania konsumentom informacji na temat 
żywności

4Q 2022 r.



Wniosek w sprawie Ram prawnych 
dotyczących zrównoważonych systemów 
żywnościowych 

FSFS
Framework for sustainable food systems (FSFS)



FSFS – rozważane opcje  (4) 

Opcja 4 - Nowe kompleksowe przepisy ramowe dotyczące unijnego systemu 
żywnościowego: W tym scenariuszu będzie oceniane to czy nowe kompleksowe unijne 
przepisy ramowe mogłyby służyć jako lex generalis, mające zastosowanie do wszystkich 
podmiotów systemu żywnościowego. 
Określałyby one wspólną podstawę, na którą składają się cele ogólne, definicje, zasady i 
wymogi, które mają zapewnić uwzględnianie kwestii zrównoważonego rozwoju, 
wykraczających poza już obowiązujące wymogi bezpieczeństwa, podczas 
produkcji/wprowadzania żywności na rynek Unii, z uwzględnieniem: międzynarodowe 
zobowiązania handlowe UE. 
Nowe prawodawstwo ramowe mogłoby również zawierać kombinację przepisów 
ustanawiających minimalne wymagania dla produktów żywnościowych oraz przepisów 
ustanawiających zachęty dla podmiotów działających w systemach żywnościowych do 
wykraczania poza minimalne wymagania.



▪ zasady i cele zrównoważonego rozwoju, zapewniające wspólne rozumienie celów do 
osiągnięcia;

▪ ogólne minimalne normy, jakie muszą być spełnione w odniesieniu do żywności 
produkowanej lub wprowadzanej na rynek Unii oraz powiązanych działań związanych z 
żywnością, które mogą być powiązane m.in. z kwestiami środowiskowymi i 
społecznymi

▪ obowiązki podmiotów systemu żywnościowego;
▪ horyzontalne elementy analizy zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do 

produktów regulowanych w łańcuchu żywnościowym uzupełniające istniejącą 
zasadę „analizy ryzyka”. 

▪ uzasadnione i proporcjonalne wymogi dotyczące zrównoważonego rozwoju importu 
żywności, zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami UE, zwłaszcza w WTO;

Rozważane obszary uregulowania – FSFS (I)



▪ procesy zapewniające synergię i mechanizmy, w tym zachęty, ułatwiające przejście na 
zrównoważone systemy żywnościowe;

▪ dostarczanie informacji na temat zrównoważonych właściwości żywności (zrównoważone 
etykietowanie), przy jednoczesnym zapewnieniu spójności z innymi odpowiednimi 
etykietami UE (np. ekologicznymi) oraz z uwzględnieniem innych odpowiednich bieżących 
inicjatyw unijnych;

▪ minimalne obowiązkowe kryteria dotyczące zrównoważonych zakupów żywności w szkołach i 
instytucjach publicznych;

▪ mechanizm(-y) zarządzania unijnym systemem zrównoważonej żywności, np. odpowiednie 
międzysektorowe mechanizmy koordynujące wspólne działania rządów, społeczeństwa 
obywatelskiego i sektora prywatnego, w tym z państwami trzecimi;

▪ działania mające na celu złagodzenie skutków, jakie przejście na zrównoważony system 
żywnościowy Unii może mieć na podmioty działające w systemach żywnościowych;

▪ Ogólnounijne ramy monitorowania służące ocenie postępów w osiąganiu unijnych celów 
zrównoważonego rozwoju żywności.

Rozważane obszary uregulowania – FSFS (II)



Participants emphasised the need
for urgent action, to refocus the 
food system on all aspects of 
sustainability, and to address food 
system actors’ agency, 
empowerment and responsibility.

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/han
dle/JRC126575

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC126575


Prace nad projektem

1. 28 września - 26 października 2021 – konsultacje INCEPTION IMPACT 
ASSESSMENT, Proposal for a Regulation of the European Parliament and 
the Council, Sustainable food system framework initiative

2. 28 kwietnia - 21 lipca  2022 – kwestionariusz – opinie dotyczące 
przedmiotu regulacji 



2023 r. – projekt rozporządzenia  



Framework for sustainable food systems (FSFS)
Sustainability Labelling Framework

Ten akt prawny będzie regulował dostarczanie konsumentom informacji 
związanych ze zrównoważonym rozwojem produktów spożywczych. 
W synergii z innymi odpowiednimi inicjatywami w zakresie etykietowania, 
takimi jak te dotyczące etykietowania wartości odżywczej z przodu opakowania 
(patrz powyżej), etykietowanie dotyczące dobrostanu i „zielonych oświadczeń”, 
obejmie on dostarczanie informacji dla konsumentów dotyczących 
żywieniowych, klimatycznych, środowiskowych i społecznych aspektów 
produktów żywnościowych.



Prawo żywnościowe 
Polska +UE+ USA
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